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PENDAHULUAN

1.1 Arah Penelitian

Berdasarkan hasil survei  di lapangan, peneliti menemukan  terdapat dua 

metode yang diterapkan di TK X di Surabaya. Metode ini berbeda dengan 

sekolah  lainnya,  yaitu  metode  child  centered,  dimana  anak  yang  menjadi 

pusat  pembelajaran  dan  guru  hanya  bertugas  sebagai  fasilitator  saja,  dan 

multiple  intelligences,  dimana  metode  ini  digunakan  sesuai  dengan 

kecerdasan siswa. Kecerdasan ini terdiri dari sembilan kecerdasan (Gardner, 

2003), tetapi yang dipakai di Sekolah X hanya tiga kecerdasan yang paling 

menonjol  saja  karena  Sekolah  X  tidak  mungkin  mengcover keseluruhan 

kecerdasan yang ada.  Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan metode 

yang  diterapkan  di  TK  X  di  Surabaya.  Manfaat  dari  penelitian  ini  bagi 

peneliti adalah peneliti  menggambarkan metode yang diterapkan di TK X di 

Surabaya dan bagi pihak sekolah dapat memberikan saran tentang gambaran 

metode yang diterapkan di TK X di  Surabaya. Metode penelitian data yang 

dipakai oleh peneliti  adalah metode kualitatif dengan triangulasi data antar 

informan sehingga  didapatkan  data  yang  valid.  Dapat  disimpulkan  bahwa 

tujuan pembelajaran di Sekolah X adalah menghasilkan siswa yang memiliki 

karakter  entrepreneurship serta  mampu menghadapi  tantangan global  abad 

21, metode pembelajaran di Sekolah X dirancang dan  mengacu pada metode 

multiple  intelligence  dan  child  centered,  penerapan  metode  child  centered 

diterapkan dengan baik sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep materi 

yang disampaikan oleh guru, dan metode multiple intelligences di Sekolah X 
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belum sepenuhnya diterapkan karena masih ada siswa yang belum mengerti 

konsep yang dijelaskan oleh guru. Disarankan kepada pihak sekolah untuk 

memberikan  pelatihan  dengan  menyediakan  mentor  sehingga  dapat 

memantau penerapan metode  multiple intelligences.  Bagi  pihak guru,  guru 

dapat  menambah  wawasan  tentang  metode  multiple  intelligences dari 

berbagai  macam  sumber  lainnya  dan  dapat  bertanya  pada  pihak  sekolah 

apabila  menemukan kesulitan maupun pertanyaan seputar  metode  multiple  

intelligences.  

 

1.2 Konteks Penelitian

Di dalam sekolah, penting sekali untuk menyusun kurikulum agar suatu 

sekolah memiliki suatu goal untuk dicapai, materi-materi apa saja yang akan 

disampaikan,  metode  apa  yang  cocok  diterapkan  dan  yang  sesuai  dengan 

siswa,  dan  evaluasi  apa  yang  akan  digunakan  sehingga  sekolah  dapat 

mengukur sejauh mana siswa mencapai  goal yang diharapkan oleh sekolah 

tersebut.  Setiap  sekolah pasti memiliki  kurikulum,  baik itu  kurikulum 

nasional atau kurikulum internasional. 

Menurut  Nengly & Evaras  (dalam Kunandar,  2007),  kurikulum adalah 

semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh  sekolah  untuk 

menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa 

yang  paling  baik.  Kurikulum  adalah  keseluruhan  usaha  sekolah  untuk 

mempengaruhi  proses  belajar  mengajar  baik  langsung  di  kelas  tempat 

bermain, atau di luar sekolah (Saylor dalam Kunandar, 2007). 



Menurut  Donald  (dalam  Kunandar,  2007)  kurikulum memilik  empat 

komponen, yaitu :

a) Kurikulum terdiri atas sejumlah bahan pelajaran yang 

secara logis. 

b) Kurikulum terdiri atas pengalaman belajar yang 

direncanakan untuk membawa perubahan perilaku anak.

c) Kurikulum merupakan desain kelompok sosial untuk 

menjadi pengalaman belajar anak di sekolah.

d) Kurikulum terdiri atas semua pengalaman anak yang 

mereka lakukan dan rasakan di bawah bimbingan belajar.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti, beberapa sekolah 

TK  di  Surabaya  lebih  menekankan  pada  bidang  akademik  tanpa  melihat 

aspek-aspek  lain  yang  dimiliki  siswa,  sehingga  siswa  terus  terfokus  pada 

bidang  akademik  mereka.  Sekolah-sekolah  tersebut  masih  menggunakan 

metode  teacher-centered,  dimana segala sumber pelajaran adalah guru dan 

buku paket. Metode ini sering kali menghasilkan pembelajaran yang pasif, 

kaku,  lebih  menjurus  ke  pemberian  motivasi  dari  luar  dibandingkan 

menumbuhkan motivasi dari dalam, terlalu banyak tugas tertulis, memberikan 

sedikit kesempatan untuk pembelajaran dunia nyata, dan sedikit pembelajaran 

kolaborasi dalam kelompok (Santrock, 2007). 

Di lain pihak, terdapat sekolah TK yang sangat unik di daerah Surabaya 

Barat, yaitu Sekolah X. Berdasarkan hasil interview beberapa orang tua murid 

TK, anak mereka menjadi lebih mandiri  dalam hal  life skills seperti  dapat 

memakai  sepatu  sendiri,  membawa  tas  mereka  sendiri,  dan  mereka  dapat 
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makan  sendiri  tanpa  disuap  oleh  pengasuh  mereka  (pengasuh  memang 

sengaja dilarang berada dalam kelas dan kebanyakan siswa tidak memakai 

pengasuh).  Selain  itu,  siswa  TK juga  diajarkan  tentang  nilai  entrepreneur 

yang berguna bagi masa depan mereka dan dapat mengembangkan kreativitas 

anak.  Siswa  juga  menjadi  mudah  untuk  diatur  dan  diarahkan  tanpa 

membentak mereka. Metode pembelajaran di Sekolah X lebih menekankan 

pada praktek. Misalnya saja siswa diberi tugas untuk menciptakan ide dari 

makanan yang sederhana  yang dapat  dikreasi  sedemikian  rupa  oleh  siswa 

sendiri.  Setelah  menemukan  ide  makanan  yang  akan  dibuat,  mereka 

mewujudkan makanan tersebut dibantu dengan orang tua mereka. Kemudian 

pihak sekolah mengadakan sebuah acara semacam bazaar yang diberi nama 

tugas  selling.  Dalam  selling tersebut, siswa dibantu oleh orang tua mereka 

sehingga mereka dapat bekerja sama dengan keluarga mereka juga. 

Para orang tua murid juga senang dengan sosialisasi yang ada di sana, 

karena  anak-anak  mereka  bisa  bersosialisasi  dengan  anak  yang  memiliki 

kebutuhan khusus seperti anak yang buta, lamban dalam belajar, dll. Hal ini 

membuat  siswa  dapat  mengerti  perasaan  teman  mereka  yang  memiliki 

kebutuhan khusus tersebut dan belajar bagaimana cara bersosialisasi dengan 

teman mereka. 

”Anak saya menjadi lebih nurut ketika diberitahu dan saya tidak 
usah membentaknya saat ia nakal atau melakukan kesalahan.” 
(Bu X, orangtua siswa, 22 Agustus 2010) 

Selain  itu,  guru  memakai  pendekatan  refleksi  dalam  memberikan 

hukuman pada anak. Berikut adalah penjelasan tentang pendekatan ini dari 

seorang guru di Sekolah X. 



”Anak yang melakukan kesalahan akan didudukkan pada satu 
tempat duduk khusus agar mereka dapat merenungkan kesalahan 
yang  telah  diperbuatnya.  Setelah  itu  saya  menanyai  anak 
tersebut tentang kesalahan yang telah dibuatnya.” (Bu S, Guru 
TK X, Agustus 2010)  

Kutipan di atas menunjukkan bahwa siswa di Sekolah X menjadi anak 

yang  bisa  diberitahu  tanpa  dibentak  oleh  orang  tuanya  bila  melakukan 

kesalahan serta siswa dapat mengetahui serta mengerti kesalahan yang telah 

mereka perbuat.

Sekolah X menggunakan pendekatan refleksi  dalam memberi  hukuman 

pada  siswa  sehingga  siswa  lebih  mengerti  tentang  konsep  hukuman  yang 

diberikan  oleh  pihak  sekolah  dan  siswa dapat  mengevaluasi  kesalahannya 

dengan  dibantu  oleh  guru  sehingga  siswa  menghindari  untuk  melakukan 

kesalahan yang sama di kemudian hari. Siswa juga  bisa membedakan mana 

yang baik dan harus dilakukan serta mana yang buruk dan tidak layak untuk 

dilakukan.

Selain hukuman, token ekonomi juga diberlakukan di Sekolah X. Sistem 

ini meningkatkan motivasi siswa dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. 

Token ekonomi adalah sistem dengan memberikan  sticker pada siswa yang 

cepat  dan  tepat  dalam  mengerjakan  tugas  mereka.  Setelah  itu,  kumpulan 

sticker tersebut  dipajang  di  dinding  kelas  sehingga  seluruh  siswa  dapat 

melihat sticker yang mereka kumpulkan sendiri maupun milik teman mereka 

yang lain. Dengan adanya token ekonomi seperti ini, secara tidak langsung 

siswa mendapatkan kepuasaan melalui  kebanggaan dengan mengumpulkan 

lebih  banyak  sticker.  Motivasi  siswa  juga  ditumbuhkan,  yang  awalnya 

motivasi  dari  luar (demi mendapatkan  sticker) sampai motivasi  dari  dalam 
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dapat dimiliki siswa (lama kelamaan akan tumbuh motivasi dari dalam diri 

sendiri, tidak hanya demi mendapatkan sticker lagi, tetapi sadar bahwa tugas 

dan kewajibannya adalah belajar). 

Berdasarkan hasil observasi, siswa Sekolah X cukup aktif bertanya saat 

diadakan diskusi. Mereka tidak peduli apakah pertanyaan mereka salah atau 

sudah baik, tetapi mereka berlomba untuk bertanya. Selain itu, mereka juga 

bisa presentasi di depan teman-teman mereka dan mereka tidak malu, bahkan 

mereka  terlihat  biasa  saja.  Tidak  ada  siswa  yang  menangis  atau  menolak 

ketika dipanggil untuk presentasi. Para siswa dapat aktif dengan sendirinya 

ketika menanggapi teman atau guru mereka yang berbicara saat berdiskusi.

Siswa  juga  diajarkan  tentang  nilai  entrepreneur yang  dapat  membuat 

mereka kreatif. 

”Mereka  diajarkan  tentang  nilai  entrepreneur agar  mereka 
menjadi anak yang kreatif. Contohnya, mereka diberi suatu tema 
oleh  guru  mereka.  Mereka  dapat  membuat  sesuatu  dari  tema 
tersebut dari berbagai macam bahan. Ada yang membuat sesuatu 
dari ban, kayu, dll.”  (Bu T, kepala Sekolah TK TK X, Maret 
2011)

Sekolah  X  tidak  lupa  juga  mengajarkan  bidang  akademik  pada  siswa 

seperti  berhitung,  menulis,  membaca,  dll.  Penekanan di  Sekolah  X adalah 

pendidikan  nilai  entrepreneur yang  akan  berguna  bagi  siswa  di  masa 

mendatang.

Berdasarkan hasil interview dan observasi diketahui bahwa siswa Sekolah 

X dapat berperilaku seperti  itu dipengaruhi juga oleh metode belajar  yang 

digunakan  di  sekolah  Sekolah  X.  Metode  yang  digunakan  Sekolah  X 

merupakan metode yang cukup jarang dijumpai di sekolah lainnya. Metode 

belajar  yang  digunakan  di  Sekolah  X  adalah  metode  child  centered dan 



metode multiple intelligences. Metode child centered adalah suatu pendekatan 

dalam sistem pengajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif, kritis, dan 

mandiri  dalam  belajar  (Afiatin,  2009).  Berikut  kutipan  interview dengan 

kepala Sekolah X :

”Metode yang dipakai adalah metode  child centered,  di  mana 
murid sebagai pusat pembelajaran.  Jadi guru bukan pusat dan 
bukan menjadi sumber belajar bagi anak-anak.” (Bu T, kepala 
Sekolah X, Maret 2011)

Keunggulan  dari  metode  child  centered adalah  siswa  dapat 

mengungkapkan gagasan dengan bahasanya sendiri, dapat berbagi ide dengan 

teman  mereka,  mendorong  siswa  berpikir  kreatif,  imajinatif,  mendorong 

refleksi tentang model dan teori, dan mengenalkan gagasan-gagasan pada saat 

yang tepat (Nugraheni, 2010). Kelemahan dari  child centered adalah situasi 

dan kondisi tiap sekolah tidak sama sehingga  tidak semua sekolah memiliki 

sarana  prasarana  yang  dapat  membantu  keaktifan  dan  kreatifitas  siswa 

(Nugraheni, 2010). Metode  child centered ini sudah diterapkan dengan baik 

di TK X. Berikut kutipannya :

Tapi kalo  student centered ini  anak yang mencari  sendiri,  anak yang 
mencari sendiri, anak yang mengolah sendiri, anak yang makan seperti 
itu. Jadi kalo di pembelajaran misalnya sehari-hari ya, kita kan eee ada 
giliran ketua kelas seperti itu dari reward itu. Jadi, yang jadi ketua kelas 
itu memimpin doa. Kemudian mengajak temennya entah itu bermain, 
main  games dulu ya ok,  energizing gitu ya. Atau boleh memilih main 
games atau  menyanyi  atau  sharing  stories atau  eeee  membacakan 
cerita. Anak yang memilih. Nanti yang membaca cerita ya anak-anak 
gitu. Nanti yang main games pesertanya ya anak-anak, jadi gurunya ya 
setelah  ini  setelah  ini,  tinggal  gitu  aja.  Tapi  yang melakukan semua 
anak-anak, jadi gurunya hanya sebagai apa  mediator gitu ya  mediator, 
fasilitator aja” (S/030311 : 14-25).

Teori  multiple  intelligences menyatakan  bahwa  kecerdasan  meliputi 

sembilan kemampuan intelektual. Teori tersebut didasarkan pada pemikiran 
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bahwa kemampuan intelektual yang diukur melalui tes IQ sangatlah terbatas 

karena  tes  IQ  hanya  menekan  pada  kemampuan  logika  (matematika)  dan 

bahasa  (Gardner,  2003).  Sembilan  kecerdasan  tersebut  adalah  linguistic  

intelligence  (word  smart),  logical  –  mathematical  intelligence 

(number/reasoning  smart),  visual  –  spatial  intelligence  (picture  smart), 

bodily  –  kinesthetic  intelligence  (body  smart),  musical  intelligence  (music  

smart),  interpersonal  intelligence (people  smart),  intrapersonal  intelligence 

(self smart), naturalist intelligence (nature smart), dan existence intelligence. 

Sekolah X juga menerapkan pendekatan  multiple intelligences dan hanya 

tiga kecerdasan dominan saja yang dicover. Berikut kutipan interview dengan 

kepala Sekolah X :

”Metode  multiple  intelligences ini  berdasarkan  beberapa 
kecerdasan yang dikembangkan oleh Gardner.  Jadi metode ini 
berfokus pada kecerdasan masing-masing anak di  luar  bidang 
akademik mereka.” 

“Tentu  yang mempunyai  kecerdasan spasial  khususnya,  untuk 
yang kinestetik perlu dengan melompat-lompat tiga kali empat 
kali  untuk  memahami  konsep.  Jadi  kita  mencoba  untuk  bisa 
mencari  alternatif-alternatif  pengajaran  yang  bisa 
mengakomodasi semua kecerdasan yang dimiliki anak, terutama 
yang dominan” (Bu T, kepala Sekolah X, Maret 2011)

“Saya  minta  mereka  membagi  menjadi  tiga  kelompok  besar, 
karena saya yakin mostly mereka visual, biasanya ya anak-anak 
itu.  Sedangkan  yang  eee  tertentu-tertentu  itu  masuknya  ke 
spasial, kinestetik.  Mostly tiga itu pasti ada setiap kelas begitu” 
(T/220311 : 39-42).

“Jadi  kita  tidak  bisa  terpaku,  mungkin  untuk  lima  anak 
mengerjakan  worksheetnya jelek, bisa saja. Tapi kalo misalnya 
dia kita katakan “ayo coba lompat sepuluh kali” dan dia bisa 
melakukan  itu  dengan  tepat,  berarti  sebenarnya  dia  berhak 
mendapatkan nilai bagus untuk konsep Matematika” (T/220311 : 
69-73).



Dari hasil observasi dan interview, peneliti ingin menggambarkan metode 

yang  diterapkan  di  TK  X  sehingga  menghasilkan  siswa  yang  memiliki 

karakter entrepreneur, seperti mengetahui target market dan life skills, seperti 

kemandirian.

1.3 Fokus Penelitian

1. Bagaimana gambaran penerapan metode pembelajaran di TK X Surabaya?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan

Mengetahui gambaran metode pembelajaran yang diterapkan di TK X 

Surabaya.

1.4.2. Manfaat :

a. Bagi penelitian

Dapat  menggambarkan  metode  pembelajaran  yang diterapkan di 

TK  X  Surabaya  serta  dapat  menambah  teori  tentang  metode 

pembelajaran alternatif yang ada sekarang ini.

b. Bagi lembaga

Dapat  memberikan  masukan tentang  gambaran  metode 

pembelajaran yang diterapkan di sana.


